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Stilte 

Koorgebed: All for Jesus (John Stainer, 1840-1901) 
 
Allen voor Jezus – allen voor Jezus, 
zo zal ons lied eeuwig klinken; 
want wij hebben geen hoop, noch Redder,  
als wij onze hoop niet op U vestigen. 
 
Allen voor Jezus – Gij wilt geven 
kracht om U te dienen, uur na uur; 
niets kan ons scheiden van Uw nabijheid,  
omdat wij vertrouwen in Uw liefde en kracht. 
 
Allen voor Jezus – allen voor Jezus, 
dit moet het lied van de Kerk zijn; 
tot, tenslotte, haar kinderen verzameld zijn  
één in liefde en één in U. 
Amen. 

 
Welkom 
 
Aansteken van de kaarsen 
 

We gaan staan 
Bemoediging:  
 
v. Onze hulp in de naam van de HEER 
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Hymne: Lied 248 
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2.  Die dan, als onze beden zwijgen,   
             als hier het daglicht onderduikt,        
             weer nieuwe zangen op doet stijgen,  
             ginds waar de nieuwe dag ontluikt.        
 
3.  Zodat de dank, U toegezongen 

op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 
 
 

4.  Voorwaar de aarde zal getuigen 
    van U, die thans en eeuwig zijt, 
     tot al uw schepselen zich buigen 
    voor uwe liefd’en majesteit. 

We gaan zitten 
 
Preces: O Lord, open thou our lips (Andrew Carter, 1939) 
 
O Lord, open thou our lips 
And our mouth shall shew forth thy praise. 
God make speed to save us. 
O Lord, make haste to help us. 
Glory be to the Father. 
Glory be to the Son. 
Glory be to the Holy Ghost. 
As it was in the beginning, 
is now, and ever shall be, 
world without end. Amen. 
Praise ye the Lord. 
The Lord’s name be praised. 
 

Heer, open onze lippen 
en onze mond zal zingen van uw eer 
God, kom ons te hulp 
Heer, haast U ons te helpen 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
Gods naam zij geprezen! 
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Cantorij: Psalm-chant: Psalm 33: 12-22 
 
Psalm 25, gelezen: 
Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit,  
mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, 
laat mijn vijanden niet triomferen. 
Zij die op u hopen worden niet beschaamd, 
beschaamd worden zij die u achteloos verraden. 
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, 
leer mij uw paden te gaan. 
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, 
want u bent de God die mij redt, 
op u blijf ik hopen, elke dag weer. 
Denk aan uw barmhartigheid, HEER, 
aan uw liefde door de eeuwen heen. 
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, 
maar denk met liefde aan mij 
en laat uw goedheid spreken, HEER. 
Goed en rechtvaardig is de HEER: 
hij wijst zondaars de weg, 
wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, 
hij leert hun zijn paden te gaan. 
Liefde en trouw zijn de weg van de HEER 
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. 
Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, 
omwille van uw naam. 
Aan wie in ontzag voor hem leven, 
leert de HEER de rechte weg te kiezen. 
Hun leven verloopt in voorspoed 
en hun kinderen zullen het land bezitten. 
De HEER is een vriend van wie hem vrezen, 
hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. 
Ik houd mijn oog gericht op de HEER, 
hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 
Keer u tot mij en wees mij genadig, 
ik ben alleen en ellendig. 
Mijn hart is vol van angst, 
bevrijd mij uit mijn benauwenis. 
Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, 
vergeef mij al mijn zonden. 
Zie met hoe velen mijn vijanden zijn, 
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hoe ze mij dodelijk haten. 
Behoed mij en bevrijd mij, 
maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. 
Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, 
op u is mijn hoop gevestigd. 
God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten. 
 
Psalm 90 

 
 
2.     De schaduw van uw troon omsloot 
             uw heiligen weleer, 
              bij U beveiligd is ons lot 
              en zeker ons verweer. 
 
3.  Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ 
 hebt door uw woord bereid, 
 altijd dezelfde, die Gij waart, 
 de God der eeuwigheid! 
 
4. En duizend jaar gaan als de dag 
 van gisteren voor U heen, 
 een schaduw, een gedachte vaag, 
 een nachtwaak, die verdween. 
 
5. De tijd draagt alle mensen voort 
 op zijn gestage stroom; 
 ze zijn als gras, door zon verdord, 
 vervluchtigd als een droom. 
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Schriftlezing: Filippenzen 3: 7-14 
 
Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies 
gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het 
kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Om-
wille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval wegge-
gooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn – niet door mijn 
eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van 
God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil 
Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil de-
len in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop 
misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben 
en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te 
kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broe-
ders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar 
één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat 
voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe 
God mij door Christus Jezus roept. 
 
Cantorij: Magnificat (George Dyson, 1883-1964 
 
My soul doth magnify the Lord,  
and my spirit hath rejoiced in God my Saviour.  
For he hath regarded the lowliness of his handmaiden.  
For behold, from henceforth all generations shall call me blessed.  
And his mercy is on them that fear him throughout all generations.  
He hath shewed strength with his arm.  
He hath scattered the proud in the imagination of their hearts.  
He hath put down the mighty from their seat  
and hath exalted the humble and meek.  
He hath filled the hungry with good things.  
And the rich he hath sent empty away.  
He remembering his mercy hath holpen his servant Israel  
as he promised to our forefathers Abraham, and his seed forever.  
Amen.  
 

Groot maakt mijn ziel de Heer, 
verrukt is mijn Geest over God, 
mijn bevrijder,- 
want hij heeft aangezien 
de vernedering van zijn dienares; 
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zie, van nu af prijzen mij zalig alle generaties!- 
want grote dingen heeft hij aan mij gedaan, 
machtig is hij, heilig is zijn naam!- 
zijn ontferming is van generatie tot generatie 
over wie hem vrezen; 
kracht heeft hij betoond met zijn arm; 
hoogmoedigen met de plannen van hun hart,- 
hij sloeg ze uiteen; 
hij heeft machtigen van hun troon gestoten 
en vernederden verhoogd; 
hongerlijders heeft hij vervuld met alle goeds, 
en rijken heeft hij ledig 
heengezonden; 
hij heeft zijn kind Israël vastgehouden, 
hij blijft zijn ontferming indachtig 
-zoals hij tot onze vaderen heeft gesproken- 
voor Abraham en voor zijn zaad 
tot in de toekomende eeuw! 

 
Schriftlezing: Matteus 17: 1-9 
 
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johan-
nes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun 
ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon 
en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen 
Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het 
woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u 
wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en 
een voor Elia.’ Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een 
stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: 
‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ 
Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen 
uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: 
‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ Ze keken op en zagen nie-
mand meer, Jezus was alleen. 
Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met nie-
mand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de 
dood is opgewekt. 
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Cantorij:  Nunc Dimittis (George Dyson,1883-1964) 
 
Lord, now lettest thou thy servant depart in peace 
according to thy word. 
For mine eyes have seen thy salvation, 
Which thou hast prepared before the face of all people; 
To be a light to lighten the Gentiles  
and to be the glory of thy people Israel. 
 

‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, 
zoals u heeft beloofd. 
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 
die u bewerkt heeft ten overstaan van alle volken: 
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen 
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 

 
Overweging 
 
Lied: 545: 1 cantorij, 4 allen, 5 allen 
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5. Zo wordt God in glans gekend; 
 Hij, het licht van ons verlangen, 
 woont niet in een aardse tent, 
 maar op onze lofgezangen. 
 Halleluja. 
 

Gebeden: 
 
-Avondgebed 
-Voorbeden - Responses (Andrew Carter, 1939) 
 
Lord, have mercy upon us. 
Christ, have mercy upon us. 
Lord, have mercy upon us. 

Heer, ontferm U over ons,  
    Christus, ontferm U over ons,  
    Heer ontferm U over ons. 
 
- Our Father (Andrew Carter,1939) 

Our Father which art in heaven, 
Hallowed be thy name. 
Thy kingdom come. 
Thy will be done in earth, 
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as it is in heaven. 
Give us this day our daily bread. 
And forgive us our trespasses, 
as we forgive them that trespass against us 
And lead us not into temptation, 
but deliver us from evil: 
Amen. 

 
Collecte  
 
Anthem: God so loved the world, (John Stainer, 1840-1901) 
 
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft. 
Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de 
wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden 
zou worden. (Johannes 3: 16-17) 
 

 
We gaan staan 

Slothymne: Lied 268 
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2. Geef dat wij hier nooit alleen zijn, 

bij dag en nacht, 
engelen steeds om ons heen zijn, 
bij dag en nacht, 
dat de doden bij U leven, 
eeuwig in uw licht geheven – 
allen door uw trouw omgeven, 
bij dag en nacht 

 
Zegen 
 
v. De Heer schenke ons zijn zegen, 
    Hij beware ons voor onheil 
    en geleide ons tot eeuwig leven 
a. AMEN. 
v. Loven wij de Heer. 
a. WIJ DANKEN GOD. 
 
      We gaan zitten 
 
Orgelspel: Voluntary in D-Minor  (William Walond,1725-1770)  
 

 

 
 


